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The aim of this study was to examine the occurrence of norms in court cases regarding
the Swedish law of support and service for disabled (Lag 1993:387 om stöd och service
till vissa funktionshindrade) with the help of a discourse analysis method. More
specifically its aim was to examine and identify norms in the different
dictums/statements that were to be found in the court cases regarding the supportive
institution “contact person” according to the Swedish law of “LSS” with the help of a
norm science approach. The aim was also to examine when the applicant was found to
be entitled to a contact person according to the LSS-law. To be able to do this, the
author studied thirty-four different court cases. In these cases six themes were found,
that indicated occurrence of norms. The conclusion was that there were indeed norms
occurring in the court cases, due to a normative legislation and therefore the
interpretations of the legislation also become normative, but also due to the fact that
judges and social workers incorporate their own internalized societal norms in their
judgements.
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1. Inledning
I mitt arbete som LSS-handläggare ser jag varje månad ansökningar om insatsen
kontaktperson enligt LSS. I den statistik över LSS-insatser som publiceras av
Socialstyrelsen varje år, framgår att insatsen kontaktperson i själva verket är den tredje
största LSS-insatsen, efter daglig verksamhet och bostad med särskild service
(Socialstyrelsen 2011). Denna stora insats, som kompletterar andra tjänster inom
offentliga verksamheter, är relativt lite kringforskad och därför intressant att undersöka
vidare.
Myndighetshandläggare som handlägger ärenden utifrån LSS som utövare av det
sociala arbetets praktik beskriver i sina utredningar brukares livsvillkor på olika sätt.
Dessa utredningar leder fram till en bedömning som grundar sig dels på lagstiftning,
men hypotetiskt även på normer och föreställningar om genus, klass, etnicitet och andra
sociala konstruktioner och normer som kan antas spela in i bedömningen (Svensson,
2007). Dessa beslut kan av olika anledningar överklagas, exempelvis vid avslag på
ansökan om insatsen, att man inte fått rätt till insatsen i den omfattning man ansökt om,
eller att man inte bedöms tillhöra LSS-lagens personkrets. I Förvaltningsrätten görs
således ytterligare en bedömning av huruvida rätt till insats föreligger. Rättsfallen och
närmare bestämt de olika bedömningarna i desamma betraktas här, metodterminologiskt
uttryckt, som de diskurser jag ämnar studera, vilka även kan antas spegla normer på
likartat sätt som i kommunens handläggares bedömningar. Det är kring dessa eventuella
normer jag tänker röra mig i denna studie, för att förhoppningsvis identifiera och sedan
analysera utifrån ett normvetenskapligt perspektiv, med inspiration av rättssociologi.
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1.1 Bakgrund
Det sociala arbetets utövare som socialsekreterare, myndighetshandläggare inom LSS
(Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) och andra typer av
handläggare, dokumenterar dagligen en ansenlig mängd uppgifter om sina klienter och
brukare. Socialstyrelsen (2010) har satt upp regler för hur detta skall göras på ett
systematiskt och rättssäkert sätt.
Från början var tanken att i denna studie granska LSS-utredningar, men ändrades senare
till att istället bli en granskning av rättsfall. Domar är offentliga, LSS-utredningar är
sekretessbelagda, i enlighet med Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och
därför valde jag istället att granska rättsfall, eftersom en utredningsgranskning skulle
vara svår att genomföra.
Jag är intresserad av att studera de rättsfall där frågan i målet är behovet av insatserna,
där man bedömt och motiverat varför eller varför inte någon har behov av insatsen
kontaktperson samt om och i så fall hur detta eventuellt speglar normer. I denna studie
riktas alltså sökarljuset mot vilka/vilken typ av normer man kan skönja spår av i
rättsfall/domar om insatsen kontaktperson enligt LSS. Hypotesen är att det i de rättsliga
tolkningarna och bedömningarna förekommer antaganden grundade på normer om olika
samhälleliga och/eller rättsliga företeelser.

1.2 Syfte
Syftet med undersökningen är att undersöka normförekomst samt att analysera dessa
normer genom att kritiskt granska rättsfall avseende LSS-insatsen kontaktperson.

Frågeställningar
-

Framträder normer, i rättsfallen, och i så fall, vilka normer?

-

Hur bedömer domstolarna behov av insatsen kontaktperson enligt LSS?
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1.3 Begreppsdefinitioner
I denna uppsats kommer jag använda begreppen funktionsnedsättning och
funktionshinder enligt Socialstyrelsens rekommendation, enligt nedan.
Funktionsnedsättning definieras av Socialstyrelsen så här:
nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga
Synonymer:
- funktionshinder (avrådd term, kommentar: Termen funktionshinder är avrådd för detta begrepp,
funktionshinder används i annan betydelse.)
- handikapp (avrådd term, kommentar: Termen handikapp kan upplevas som stigmatiserande och
bör undvikas.)
Användningsområde:
En funktionsnedsättning kan uppstå till följd av sjukdom eller annat tillstånd eller till följd av en
medfödd eller förvärvad skada. Sådana sjukdomar, tillstånd eller skador kan vara av bestående
eller av övergående natur.

Funktionshinder definieras av Socialstyrelsen enligt följande:
begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen”.
Synonymer:
- handikapp (avrådd term, kommentar: Termen handikapp kan upplevas som stigmatiserande och
bör undvikas.)
- funktionsnedsättning (avrådd term, kommentar: Termen funktionsnedsättning är avrådd för detta
begrepp, funktionsnedsättning används i annan betydelse.)

Användningsområde:
Exempel på begränsningar är svårigheter att klara sig själv i det dagliga livet och bristande
delaktighet i arbetslivet, i sociala relationer, i fritids- och kulturaktiviteter, i utbildning och i
demokratiska processer. Det handlar framförallt om bristande tillgänglighet i omgivningen.
(Socialstyrelsens termbank, 2012)

Utvecklingsstörning definieras i diagnosmanualen DSM-IV med diagnoskriterier enligt
nedan:
A. Intellektuell funktionsnivå som ligger klart under genomsnittet, d v s ett IK-värde på 70 eller
lägre.
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B. Samtidigt förekommande brister i eller nedsättning av adaptiv funktionsförmåga i minst två av
följande avseenden: kommunikation, ADL-färdigheter, boende, socialt/interpersonellt, nyttjande
av offentliga resurser, målinriktning, studier, arbete, fritid, hälsa och personlig säkerhet.
C. Debut före 18 års ålder. (American Psychiatric Association, 2002)

I manualen delas utvecklingstörning in i lindrig (IK 55-70), måttlig (IK 40-55), svår (IK
25-40) och djupgående (IK <25) utifrån den intellektuella funktionsnivån som bedöms
med hjälp av begåvningstest.

1.3.1 Lagstiftningen - LSS - Lag (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade
För att ha rätt till insatser enligt LSS prövas först och främst om man tillhör en av de tre
personkretsarna som beskrivs i LSS-lagstiftningen:
Personkrets 1 omfattar personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande
tillstånd.
Personkrets 2 omfattar personer med betydande och bestående begåvningsmässig
funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig
sjukdom.
Personkrets 3 omfattar personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska
funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och
förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande
behov av stöd eller service (Lag 1993:387 om stöd och service åt vissa
funktionshindrade).
När det är fastställt att man tillhör någon av de ovanstående personkretsarna, tar LSShandläggaren ställning till huruvida man har rätt till och behov av insatser enligt LSS. I
lagtexten regleras rätten till insatser i § 7 LSS.
7 § Personer som anges i 1 § har rätt till insatser i form av särskilt stöd och särskild service enligt
9 § 1-–9, om de behöver sådan hjälp i sin livsföring och om deras behov inte tillgodoses på annat
sätt. Personer som anges i 1 § 1 och 2 har, under samma förutsättningar, även rätt till insatser
enligt 9 § 10.
Den enskilde skall genom insatserna tillförsäkras goda levnadsvillkor. Insatserna skall vara
varaktiga och samordnade. De skall anpassas till mottagarens individuella behov samt utformas så
att de är lätt tillgängliga för de personer som behöver dem och stärker deras förmåga att leva ett
självständigt liv. Lag (2005:125).
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Insatserna som kan ges med stöd av 9 § LSS är:
1. rådgivning och annat personligt stöd som ställer krav på särskild kunskap om problem och
livsbetingelser för människor med stora och varaktiga funktionshinder,
2. biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans, till
den del behovet av stöd inte täcks av beviljade assistanstimmar enligt 51 kap.
socialförsäkringsbalken,
3.ledsagarservice,
4.biträde av kontaktperson,
5. avlösarservice i hemmet,
6. korttidsvistelse utanför det egna hemmet,
7. korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen
samt under lov,
8. boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar som behöver bo
utanför föräldrahemmet,
9. bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna,
10. daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte
utbildar sig. Lag (2010:480).

I denna undersökning kommer jag att närmare undersöka insatsen enligt 9 § 4., biträde
av kontaktperson, utifrån det valda syftet.

1.3.2 Rätten till insatser enligt LSS
För att rätten till en LSS-insats skall prövas, avgörs först om man tillhör LSS
personkrets, vilka beskrevs ovan. När det har fastställts att sökanden tillhör
personkretsen, utreds sedan själva sakfrågan, det vill säga om behov av insatsen finns. I
en sådan utredning kartläggs sökandens livssituation och behov av stöd och hjälp i olika
situationer. Det är sedan bland annat dessa utredningar som ligger till grund för hur
domstolarna beslutar vid ett överklagande av LSS-beslutet.
Vid överklagan av dessa LSS-ärenden hamnar de först hos Förvaltningsrätten, som tar
ny ställning till ärendet. Går målet vidare hamnar det hos Kammarrätt och slutligen
Högsta Förvaltningsdomstolen (Warnling-Nerep, 2003). För att gå vidare till de två
senare instanserna görs ett ställningstagande till om prövningstillstånd skall meddelas. I
de fall där rätten finner att det exempelvis kan vara av nytta för framtida
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rättstillämpning meddelas prövningstillstånd – överklagandet går vidare i processen.
Det är bland annat LSS-utredningarna som ligger till grund för hur domstolarna tar
ställning i dessa mål, och även de yttranden som begärs in från LSS-handläggarna.
Därför är även rättsfall av detta slag intressanta att studera på det sätt som avses i denna
uppsats, nämligen med fokus på om, och i så fall hur myndighetshandläggarnas texter
och andra professioners yttranden, och hur Förvaltningsrätternas och Kammarrätternas
bedömningar speglar normer, och även, i förlängningen, om och hur lagstiftningen som
ligger bakom besluten indikerar förekomst av normer av olika slag.
Hädanefter kommer, för enkelhets skull, Förvaltningsrätterna och Kammarrätterna
kallas ”domstolarna”. Social-, Omsorgsnämnder och Stadsdelsförvaltningar kommer av
samma anledning kallas ”kommunerna”.

1.4 Vad är en kontaktperson?
I människobehandlande arbete i allmänhet och i socialtjänsten i synnerhet syftar
begreppet

på

frivilliga,

stödjande

åtgärder

till

olika

grupper,

exempelvis

funktionshindrade. Kontaktpersonen är en person som är intresserad av och engagerad i
medmänniskor, och skall berika brukarens tillvaro på fritiden. Som formell juridisk
företeelse kan kontaktperson förordnas jämlikt Socialtjänstlagen, LSS och LVU
(Mallander, 2011; Andersson & Bangura-Arvidsson, 2001). Kontaktperson enligt
Socialtjänstlagen motiveras bland annat vid konflikt/problem i kontakten med förälder,
misshandel och sexuella övergrepp, missbruk och kriminalitet, föräldrars missbruk och
till barn/ungdom som har diagnos DAMP/ADHD (Andersson & Bangura-Arvidsson,
2001). I denna uppsats kommer kontaktperson enligt LSS vara den insats som studeras
närmare.

1.4.1 Biträde av kontaktperson enligt 9 § 4. LSS
I propositionen till LSS-lagstiftningen (prop. 1992/93:159) står att en kontaktperson
skall vara en medmänniska som kan ersätta eller komplettera kontakten med anhöriga
och stödja en person med funktionshinder att komma ut i samhället och komma i
kontakt med andra människor. Det konstateras i propositionen (1992/93:159) att många
personer med funktionshinder har få kontakter vid sidan av sina anhöriga och att dessa
personer i högre utsträckning bor ensamma än andra. De som bor på vad som vid tiden
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då propositionen författades kallades vårdhem kan ofta behöva hjälp att etablera
kontakter utanför vårdhemmet. Idag finns inte denna boendeform längre, utan har
ersatts av mindre gruppbostäder eller servicebostäder, där personal finns antingen i
bostäderna eller i direkt anslutning till dessa. Dessa boendeformer är också LSSinsatser: bostad med särskild service för barn enligt 9 § 8. LSS eller bostad med särskild
service för vuxna enligt 9 § 9. LSS.

1.5 Statistik över LSS-insatser
Den 1 oktober 2011, som är det senaste mätdatumet när denna uppsats skrivs, hade
sammanlagt cirka 63 300 personer en eller flera insatser enligt LSS (insatsen Råd och
stöd som ges av landstinget är inte inräknat i denna siffra). Personkrets 1 har ökat sin
andel av totala antalet personer med insatser enligt LSS från 82 procent till 84 procent
mellan år 2007 och år 2011. Personkrets 3 har däremot minskat sin andel av det totala
antalet personer från 15 till 13 procent.
Den 1 oktober 2011 hade 19 500 personer insatsen kontaktperson enligt LSS. Detta gör
den till den tredje största LSS-insatsen, endast bostad med särskild service för vuxna
samt daglig verksamhet är större. Av alla de personer som hade insatser enligt LSS av
kommunen den 1 oktober 2011 var drygt 36 600 män (58 procent) och drygt 26 700
kvinnor (42 procent) (Socialstyrelsen, 2012).

2. Tidigare forskning
2.1 Kontaktperson enligt LSS – en nära vän?
Ove Mallander (2011) har i sin avhandling ”Nära vänskap – en analys av kontaktperson
enligt LSS” ingående studerat relationen kontaktperson – brukare. Mallander hämtar sitt
underlag dels utifrån intervjuer med kontaktpersoner, dels utifrån studier av
kontaktpersonrelationens samhälleliga kontext och dess organisatoriska inramning.
Dessa analyseras sedan utifrån bland annat teorier om individualisering i det
postmoderna samhället, utifrån sociologiska teorier om socialt kapital och
socialpsykologiska teorier om vänskap. Denna relation kommer inte vara i fokus i denna
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uppsats, men jag kommer kortfattat redogöra för det Mallander (2011) kommer fram
till.
Mallander (2011) skriver att de intervjuade kontaktpersonerna betecknar relationen
mellan kontaktperson och brukare som ”vänskapsliknande”, eller som en nära
vardagsrelation. Några av Mallanders (2011) informanter kallar relationen vänskap,
medan en del vänder sig mot att använda detta epitet. En del löser definitionsfrågan
genom att förklara vad relationen inte är, den är inte en tjänsteman-brukarerelation.
Brukar/kontaktperson-dyaden relateras av Mallander (2011) till deras inbäddning, och
konstaterar att dyadens relation till nätverk är bräcklig. Det gemensamma nätverket är
mycket outvecklat och bidrar inte till stöd eller normpåverkan. Vidare visar Mallanders
(2011) forskning att vare sig humankapital eller socialt kapital hos brukarna ökat i och
med kontaktpersonens inträde i brukarens liv (personkrets 3 undantaget där en viss
utveckling av förmågor iakttagits).
Mallander (2011) visar att kontaktpersonsinsatsen är unik i ”oklarhetsavseenden”
jämfört med de tjänster som ingår i LSS-servicen. Han hävdar att kommunen genom
kontaktpersonsinsatsen erbjuder en lösning som tillämpas på olika problem som inte går
att inplacera någon annanstans. Vidare beskriver han denna lösning som ”löst
förpackad”, och som ett koncept som är fritt för tolkning.
I den litteratur/tidigare forskning som använts i denna studie, handlar en övervägande
del

litteratur

om

funktionsnedsättningar

till

stor

del

om

personer

med

utvecklingsstörning. I rättsfallen som granskats kunde jag, där det var möjligt att utläsa
diagnos, se att det till stor del även där rörde sig om personer med utvecklingsstörning
och/eller autism. Mallander (2011) är den enda författare i denna uppsats tidigare
forskning som skriver om personer med psykiska funktionsnedsättningar som tillhör
personkrets 3 enligt LSS, då han reflekterar över huruvida kontaktpersonens och
brukarens relation verkar utvecklande ifråga om vardagliga förmågor (vilket den för
personkrets 3 förefaller göra, enligt Mallander).
Mallander (2011) har alltså studerat relationen mellan kontaktpersonen och brukaren
utifrån en rad olika perspektiv, och analyserat denna med teorier om individualisering i
det

postmoderna

samhället,

sociologiska

12

teorier

om

socialt

kapital

och

socialpsykologiska teorier om vänskap. Jag har studerat rättsfall avseende
kontaktperson enligt LSS utifrån en normvetenskaplig utgångspunkt i min text/diskursanalys, med syfte att kunna identifiera normer i rättsfallen. Vid de sökningar i
LIBRIS , SwePub samt Universitetsbibliotekets katalog, samt sökningar bland andra Coch D-uppsatser på LIBRIS webbplats för sökning bland uppsatser, ”Uppsök” hittade
jag ingen liknande studie, avseende insatsen kontaktperson enligt LSS. Sökorden här
var ”kontaktperson” samt ”LSS”. De C- och D-uppsatser om kontaktperson jag fann
handlade snarare om skillnaderna i biståndsbedömning med avseende på skäliga och
goda levnadsvillkor (Socialtjänstlagen kontra LSS), relationen mellan kontaktperson
och brukare, samt kontaktpersoners behov av stöd i sin roll som kontaktperson. Larsson
(2008), som delvis handledde mig vid denna uppsats och därför tipsade mig om sin egen
avhandling, söker i sin avhandling ”Att förverkliga rättigheter genom personlig
assistans” svar på hur rättigheter kan förverkligas genom både lagstiftning och i
praktiken samt på problem som kan vara förknippade med att förverkliga rättigheter.
Larsson (2008) har en annan inriktning än jag har i denna studie då hennes handlar om
LSS-insatsen personlig assistans, men också då syftena förstås är andra än i denna
studie. Larsson (2008) rör sig emellertid också inom det rättssociologiska och
normvetenskapliga området bland annat vid en analys av bedömningarna som görs vid
rätten till insatsen personlig assistans. Mallander (2011) konstaterar att insatsen
kontaktperson är relativt lite undersökt med tanke på hur vanligt förekommande den är,
något också jag erfor vid mina sökningar av tidigare forskning om kontaktperson. Det
finns helt enkelt väldigt lite tidigare forskning. Förhoppningsvis tillför denna studie en
ny vinkling då den rör sig kring normer och rättstillämpningen av LSS och de
bedömningar som görs om kontaktpersoninsatsens vara eller icke vara i en brukares liv.

2.2 Norska och danska förhållanden
I Norge kallas insatsen som motsvarar kontaktperson, Støttekontakt och kan beviljas
enligt lagrum Lov om Sosiala tjenester (LOST 4-2) och omfattar personer med
funktionshämning, ålder eller sociala problem, eller Lov om Barnevernstjenester (LBTJ
4:4) när barn har behov av särskilt stöd (Mallander, 2011; Andersson & BanguraArvidsson, 2001). I Danmark regleras insatser som riktar sig till utsatta grupper av
medborgare i den danska Serviceloven. I Serviceloven finns bestämmelser om Støtte-
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och kontaktperson, beroende på vilken målgrupp insatsen riktas till (barn och
ungdomar, dövblinda, personer med ett allvarligt psykiskt funktionshinder, alkohol- och
drogmissbrukare samt personer med uttalad social problematik som är hemlösa).
Andersson & Bangura-Arvidsson (2001) konstaterar i sin kunskapsöversikt att det inte
heller i vare sig Norge eller Danmark finns någon forskning kring insatserna, trots att de
även i dessa båda länder är omfångsrika insatser.

2.3 Normalisering och normaliseringsprincipen
Normaliseringsbegreppet har inom handikappvetenskap i Sverige haft sin företrädare
ibland annat Bengt Nirje (Östnäs, 2007). Östnäs beskriver att Nirjes tankar på 1960-talet
i synnerhet kring utvecklingsstörda och den debatt som då pågick – om
funktionshindrade och de stora institutioner som då fanns – och som kortfattat kom att
bli ett mycket viktigt inlägg i denna då den förespråkade ett normaliserat liv för
funktionshindrade. Dessa tankar fick ett stort genomslag i den handikappreform som
senare kom att genomföras i Sverige, då bland annat de stora institutionerna
avvecklades.
Normaliseringsprincipen sammanfattas av Östnäs (2007) enligt följande, i åtta punkter:
•
•
•
•
•
•
•
•

Normal dagsrytm (gå upp, klä sig, äta regelbundet etc.),
Normal dygnsrytm (bo på ett ställe, arbeta på ett annat etc.),
Normal årsrytm (födelsedagar, semester, fritid etc.),
Normal utveckling av livscykeln (växlingar mellan barndom, ungdom, ungdom, vuxenhet,
ålderdom),
Erhålla respekt för val av handlingar och önskemål,
Leva under normala sexuella omständigheter,
Leva under normala ekonomiska förhållanden,
Ha tillgång till normala faciliteter (skolor, sjukhus, idrottsanläggningar etc.). (Östnäs i Svensson,
2007, sid.69)

Normaliseringsbegreppet stammar från kritiken av institutionslivet för personer med
utvecklingsstörning.

Normaliseringsprincipen

och

avinstitutionaliseringsprocessen

tillsammans med en progressiv handikappolitik, ledde så småningom fram till bland
annat införandet av LSS-lagstiftningen 1993. Normaliseringsprincipen kom att
kombineras med integreringsprincipen. Integrering, i det här fallet att personer med
utvecklingsstörning ska leva bland andra människor, blev dels en väg att nå
normalisering men blev även ett mål i sig. Graden av normalisering kan bedömas om
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man undersöker levnadsvillkoren för personer med funktionshinder och ställa dem i
relation till befolkningsgenomsnittets levnadsvillkor. Normalisering, kan sägas ha
uppnåtts då personer med funktionshinder har fått en levnadsnivå som är likvärdig de
andra medborgarnas (Nirje, 2003; Tideman, 2000).
Normaliseringsprincipen förespråkar att personer med utvecklingsstörning får tillgång
till de vardagsmönster och uppleva de livsvillkor som anses goda, och som återspeglas i
de åtta kulturmönster som presenterades ovan (Nirje, 2003). Här följer en något mer
detaljerad sammanfattning av vad de åtta kulturmönstrena består av:
En normal dygnsrytm. Att komma upp ur sängen och bli klädd. Att inta sina måltider
under normala förhållanden (det vill säga att de flesta måltider intas under
familjeliknande förhållanden, innebära vila, harmoni och tillfredsställelse). Dagen ska
innehålla

meningsfulla

aktiviteter

(undervisning,

sysselsättning,

arbete

och

fritidsverksamhet). Nirje (2003) beskriver att det blev tydligt att bristen på en normal
dygnsrytm på stora anstalter skapade handikapp och institutionalisering.
En normal veckorytm. Att bo på ett ställe, arbeta eller gå i skolan på ett annat samt ha
fritidsaktiviteter på ett flertal platser, speciellt under veckosluten. Vid skol- och
arbetsveckans slut ges tid för samvaro med andra människor. Ensamhet under
veckosluten kan upplevas deprimerande speciellt vid upprepningar.
En normal årsrytm. Att få uppleva årstidsväxlingar, med helger och högtidsdagar av
allmän eller personlig betydelse. Att någon eller några gånger få resa på sin semester.
En normal livscykel. Att få vara småbarn, skolbarn, vuxen och att få bli gammal.
En normal självbestämmanderätt. Att egna val, önskemål och krav skall respekteras och
beaktas i så hög grad som möjligt.
De normala sexuella mönstren i sin kultur. Att få lära sig att sensualitet, sexualitet och
kärlek är delar av livet. Att få lära sig dessa former av samlivet och deras förhållande till
samhällets kulturmönster. Att få sexualupplysning.
De normala ekonomiska mönstren i sitt land. Att vara delaktig i den ekonomiska
kulturen. Att få samma grundläggande ekonomiska och sociala trygghet som andra
genom exempelvis allmän sociallagstiftning och andra tillämpliga kompenserande
ekonomiska stödåtgärder.
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De normala miljökraven i sitt samhälle. Principen är att byggnadsstandard ska vara
desamma för t.ex. gruppbostäder och lägenheter som för andra medborgare (Nirje,
2003).
Sedan 1990-talet har undervisning, stöd och service överförts från landstingen till
kommunerna.

Kommunerna

har

fått

större

handlingsutrymme

att

utforma

organisationen och hur resurserna skall användas. Decentraliseringen skulle leda till
bättre och mer effektiv verksamhet genom att beslut tas närmare de personer som
behöver stöd och service. Kommunaliseringen skulle kunna ses som en del i att
förverkliga de handikappideologiska principerna normalisering och integrering och som
en del av den förändrade synen på handikapp. Handikapp ses inte längre som en
sjukdom, och detta speglas bland annat av de mer tidsadekvat använda begreppen
funktionshinder/funktionsnedsättning. Härmed har alltså fokus flyttats från den enskilda
individen och dennes brister, till interaktionen mellan den enskildes förmåga och det
omgivande samhällets brister (Tideman, 2000).

2.3.1 Arbete i ett normaliseringsperspektiv
Arbete är för de flesta inte enbart en försörjningskälla utan är också till stor del det
sociala sammanhang där man träffar andra människor. Arbete ger alltså möjlighet till
sociala relationer och i bästa fall bidrar det även till utveckling av den egna
personligheten. Inträdet i en roll i arbetslivet, i en yrkesroll, är att få en roll som
motverkar segregering och stämpling. Personer med utvecklingsstörning eller andra
funktionshinder har samma sociala behov som icke-funktionshindrade. För många
utvecklingsstörda handlar arbete i första hand inte om försörjning, då de inte står till den
öppna arbetsmarknadens förfogande. Istället för lönearbete handlar det snarare om
skyddad sysselsättning på dagliga verksamheter, som skall tillgodose dessa personers
behov av socialt sammanhang, et cetera (Tideman, 2000).

2.3.2 Fritid, kultur och sociala kontakter i ett normaliseringsperspektiv
Det finns ett starkt samband mellan fritid och sociala relationer. Det är inte bara viktigt
vad vi gör på vår fritid och kan göra det vi är intresserade av, utan även med vem vi gör
dessa saker tillsammans med. För att leva ett varierande och rikt liv spelar en aktiv och
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stimulerande fritid stor betydelse. För många vuxna med utvecklingsstörning kan
möjligheterna att styra och utnyttja sin fritid vara begränsade, dels på grund av
funktionshindret i sig i vissa fall, dels behöver många stöd och hjälp för att få tillgång
till olika aktiviteter. Tideman (2000) hänvisar till en undersökning som visar att drygt
60% av vuxna med utvecklingsstörning utövar sina fritidsaktiviteter i grupp. Cirka en
tredjedel av vuxna med utvecklingsstörning utövar sina fritidsaktiviteter tillsammans
med personer som inte har ett funktionshinder. 40% utövar aldrig någon aktivitet med
personer som inte har ett funktionshinder.
Sociala relationer ger trygghet och gemenskap med andra människor som bidrar till
meningsfullhet i livet. I pressade livssituationer innebär ett socialt nätverk en viktig
resurs. Sociala relationer och kontakter är alltså viktiga för individens välfärd på flera
sätt. Men likväl som relationer kan vara självvalda kan de också vara påtvingade. Av
vuxna med utvecklingsstörning som bor i gruppbostad uppger, enligt Tideman (2000),
ungefär hälften att de har en eller flera goda vänner bland de medboende. Övriga är
hänvisade till personalen på boendet vid ensamhet. Dessa administrativt reglerade
relationer kan utvecklas till positiva vänskapsband, men de kan också innebära
svårigheter när man inte kan påverka vilka man delar sitt vardagsliv med.
Tideman (2000) pekar på att institutionsavveckling och decentraliseringen inte har
bidragit till någon dramatiskt ökad isolering, men inte heller någon märkbar social
integrering. Han menar att det inte på politisk väg går att besluta om människors sociala
relationer och hur dessa ska se ut. Däremot kan politiska handlingar på områden som
bostadsmarknaden, kultur- och fritidsområdet och arbetsmarknaden bidra till
förutsättningar för sociala kontakter, eller till att dessa försvåras.
Sonnander (2000) beskriver en nordisk studie där Sonnander och Nilsson-Embro (1984)
intervjuat nittiosex vuxna personer med lätt och måttlig utvecklingsstörning, där de
bland annat fick skatta sin livskvalitet. Bland undersökningspersonerna hade flertalet
erfarenhet av att bo på institution, men bodde nu i egen lägenhet eller i gruppbostad. Det
framkom att hälften av undersökningspersonerna kände sig isolerade och önskade fler
vänner och kontakter med andra. Sonnander (2000) beskriver att integrerat boende ökar
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närheten till andra människor, men att denna närhet inte är en garanti för deltagande
eller interaktion mellan människor. Allardt (1975) menade att om man inte har
fungerande sociala kontakter, spelar det ingen roll hur stort fritidsutbudet är, eftersom
det utan de fungerande sociala kontakterna inte utnyttjas då det är genom andra vi
inspireras att delta i fritidsaktiviteter.

2.4 Funktionshinder och genus
Genusforskning har hittills tenderat att osynliggöra funktionshindrade kvinnor, menar
Barron (2000). Även samhällsvetenskaplig forskning om funktionshinder har visat
omedvetenhet om genus och konstruktion av kön, och har därmed osynliggjort
funktionshindrade kvinnor och män (Barron, 2000; Barron 2004). Forskning som gjorts
om funktionshindrade kvinnor och som fokuserat på genus, visar att även inom
feministisk forskning har dessa kvinnors olika livsvillkor osynliggjorts. Forskning om
funktionshindrade och genus visar dessutom att funktionshindrade kvinnor utsätts för
negativ särbehandling inom ett antal olika samhällsarenor som till exempel arbetsliv och
utbildning. Vanlig kritik som riktats mot forskning om funktionshinder och genus inom
feministisk forskning är att kvinnor ofta beskrivs som passiva och beroende, vilket
bidrar till att förstärka en traditionellt stereotyp kvinnosyn. Barron (2004) menar att det
istället vore mer fruktbart att inrikta forskning på att synliggöra situationer och
maktstrukturer som hindrar eller underlättar ett aktivt agerande för ökad makt bland
funktionshindrade kvinnor.
Det finns forskare som problematiserar distinktionerna kropp/funktionsnedsättning och
samhälle/funktionshinder. Barron (2004) refererar till Wendell (1996), som menar att
det både är funktionsnedsättningen och samhället som orsakar funktionshinder. Barron
(2000) berör ett antal olika rådande normativa föreställningar om kvinnor (med
funktionshinder), som i första hand handlar om kroppsideal och moderskap. Hon
beskriver att det är vanligt att beskriva funktionshindrade kvinnors situation i termer av
att de utsätts för dubbel diskriminering på grund av att de är funktionshindrade och
kvinnor.
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Lagar som inte uttryckligen behandlar och problematiserar kön uppfattas lätt som
könsneutrala, de är neutrala i sin konstruktion, så även LSS. I LSS står behovet av hjälp
i blickfånget. Könstillhörighet har ingen formell betydelse alls. Men Barron (2000)
pekar på att det finns implicita uttryck för kön även i LSS. Lagens tillkomst och
innehåll har påverkats av underliggande dominerande värderingar och normer. Barron
(2000) refererar här till Magnusson (1996) som beskriver hur rådande föreställningar
om kön kan verka utan synlig maktutövning då de har en normerande inriktning.

2.5 Intersektionalitet
Vissa forskare talar om kombinationer av olika dimensioner, med betoning på intresse
främst för fördelning av makt och resurser, det vill säga maktordningar och
maktasymmetri. Denna typ av forskning inriktar sig på studier av underordnade och
marginaliserade grupper, exempelvis kvinnors underordning i patriarkala strukturer och
arbetarklassens underordning i kapitalistiska strukturer. I detta perspektiv handlar
intersektionalitet om hur underordning kan förstås utifrån samverkan mellan sådana
typer av maktordningar (Grönvik och Söder, 2008).
En annan inriktning inom intersektionalitetsforskning är den som beskriver kategorier.
Människors tillhörighet i olika kategorier och skärningspunkten mellan dessa är det som
bildar intersektionalitet. Alla människor tillhör en rad olika kategorier (till exempel kön,
samhällsklass och etnicitet). Enligt detta perspektiv innebär intersektionaliteten hur
kombinationer av dessa kategoritillhörigheter skapar och formar människors livsvillkor.
Skillnaden mellan dessa beskrivna riktningar inom intersektionalitetsforskningen är att
de studerar olika konsekvenser av intersektionalitet. Maktasymmetriperspektivet
inriktar sig på hur maktordningar bidrar till de över- och underordningsmekanismer som
samverkar så att makt och resurser fördelas ojämnt i samhället. Inom detta perspektiv
inryms Mulinari och de Los Reyes (2005), som främst diskuterar intersektionalitet i
maktasymmetriska termer och fokuserar kön/genus, etnicitet och klass i första hand.
Funktionsförmåga utifrån ett funktionshinderperspektiv är inte en av de kategorier de
inkluderar i sina diskussioner.
Det perspektiv som ser intersektion som samverkan mellan kategoritillhörigheter är
snarare

intresserade

av

intersektion

ställt
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i

förhållande

till

identitet

och

identitetsskapande. Båda forskningsinriktningarna som nämns ovan utgår ifrån att alla
människor tillhör kategorier.

2.5.1 Intersektionalitet och funktionshinder
Grönvik och Söder (2008) beskriver att forskning om intersektionalitet och
funktionshinder av olika anledningar har dominerats av den inriktning som fokuserar på
identitet. Anledningar till detta, menar Grönvik och Söder (2008) har bland annat varit
att maktasymmetriperspektivet krävt en förtryckare, och att denne förtryckare varit vad
de kallar en ”dåligt definierad generaliserad andre”. Det har alltså inte varit tydligt vem
som förtrycker, alltså vem som är ”agenten” bakom de funktionshindrande
mekanismerna, som det jämförelsevis tydligare beskrivs i fallet med arbetarklass och
kapitalism. Det har heller inte varit tydligt vilka funktionsnedsatta personer definierats
från. Jämförelsen här kan exempelvis vara feminismen, där teorierna tydligt beskriver
vilka som förtrycks och vilka som förtrycker. Grönvik & Söder (2008) nämner dock ett
exempel på en forskare vid namn Rosemarie Garland-Thomson, som utvecklat
begreppet normat (The Normate) för att identifiera den kropp och det habitus som
personer med funktionsnedsättning definieras från. Sammanfattningsvis kan man, enligt
Grönvik och Söder (2008), säga att det saknas teoretiska begrepp och empirisk
forskning för att förstå funktionshinder ur ett makt- och fördelningsperspektiv.
Grönvik och Söder (2008) pekar även på svårigheterna med den vidd som finns i
begreppen funktionshinder/funktionsnedsättning. Vilken typ av funktionsnedsättning
som blir ett funktionshinder är avhängigt hur samhället ser ut. Den intersektionella
analysen kan således också antas, menar Grönvik och Söder (2008), vara känslig för
vilken typ av funktionshinder som studeras.
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3. Teoretiskt perspektiv
3.1 Normvetenskap
Normvetenskap, beskriver Hydén (2002), gör det möjligt att kartlägga förekomsten av
normer och deras olika funktioner och samband. Normer skapar en tillgänglighet för
handling. Men det är inte normen själv som är bestämmande; kontextuella faktorer
tillkommer. Normen är endast en potentiell handling, liksom rättsregler är potentiella
normer. För att förstå normers relation till rättsregler behövs en rätts- och
samhällsvetenskaplig forskning som relaterar rådande rättsliga företeelser till deras
bakomliggande normativiteter. Man behöver således problematisera hur rättsreglerna
förhåller sig till normbegreppet.
Syftet med denna uppsats är att undersöka normförekomst samt att analysera dessa
normer genom att kritiskt granska rättsfall avseende LSS-insatsen kontaktperson.
Hypotesen är att det i de rättsliga tolkningarna och bedömningarna förekommer
antaganden grundade på normer om olika samhälleliga och/eller rättsliga företeelser.
Tanken är att angripa rättsfallen med dessa ”normvetenskapliga glasögon” som Hydén
(2002) erbjuder.
Baier & Svensson (2009) beskriver att deras utgångspunkt är vad som mest kan liknas
vid den så kallade normmodellen inom samhällsvetenskapen. Den innebär ett perspektiv
på samhällsvetenskap som fokuserar gemensamt bestämda förväntningar på varandras
beteende. I rättssociologin finns två perspektiv, som svarar på olika frågor. Det interna
perspektivet svarar till exempel på frågor om vad rätt är, och hur konflikter mellan
normer skall lösas. Det externa perspektivet fokuserar snarare traditionellt sociologiska
problemformuleringar som exempelvis rättsreglernas verkan. Genom normvetenskapen
får den som använder sig av den möjlighet att både delta i spelet och betrakta det utifrån
(internt respektive externt perspektiv).
Gemensamt för dessa är att studieobjektet är rättsregler. Rättsregler beskrivs som en
kategori av normer (Hydén, 2002; Baier & Svensson, 2009).
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3.2 Normer, normvetenskap & rättssociologi
Det finns en rad olika definitioner av vad normer är, vetenskapliga definitioner likt
Hydéns ovan (Hydén, 2002), definitioner som används av myndigheter som Socialtjänst
(här åsyftas riksnorm för försörjningsstöd, belopp fastställda av Socialstyrelsen varje år)
och rent språkliga definitioner som exempelvis Svenska akademiens:
norm s. –en –er regel, rättesnöre; måttstock, mönster (Svenska akademiens ordlista)
[jfr t. o. eng. norm, fr. norme; av lat. norma, vinkelmått, rättesnöre, regel; jfr ABNORM ENORM]
[NORM 0]
(i sht i fackspr. o. skriftspr.) regel l. princip l. förebild l. mönster varefter man i sitt handlande
rättar sig l. bör rätta sig; rättesnöre; måttstock för bedömande l. värderande l. beräknande av ngt.
Rättsliga, logiska, etiska, estetiska normer. (Svenska akademiens ordbok)

Normen kan, enligt Hydén (2002), uppfattas antingen som ett uttryck för det normala
eller accepterade beteendet. Detta synsätt innebär att normen är något man mäter
normaliteten med. Den kan också ses som en handlingsanvisning i hur man bör handla
(Hydén, 2002). Vilka normer som styr, och vad som är normalt/onormalt i ett samhälle
ändras över tid; olika idéer påverkar i olika perioder (Svensson, 2007).
Hydén (2002) beskriver att normvetenskap intresserar sig för vad människor anser vara
bra eller dåligt, rätt eller fel i olika situationer och hur detta påverkar deras benägenhet
att handla på visst sätt. Han definierar vidare sammanfattat att det finns en uppfattning
om att normer styr handlande och där påföljderna av detta handlande spelar en viktig
roll för upprätthållandet av normen (Hydén, 2002). Baier & Svensson (2009) beskriver
också

begreppet

norm

inom

samhällsvetenskapen

sammanfattat

som

handlingsanvisningar. Begreppet verkar ha olika innebörd. Exempel på normer som styr
handlande är de konkreta anvisningar för beteende man brukar kalla etikett.
Uppförandenormer handlar alltså om relationer mellan människor i grupper av olika
storlek (Baier & Svensson, 2009).
Normer kan betraktas antingen som faktisk företeelse eller som ett analysinstrument.
Om de betraktas som faktiskt existerande kan de vara beskrivande eller föreskrivande.
Föreskrivande normer innebär att de styr och påverkar vårt beteende, i form av förbud
eller påbud (Hydén, 2002). Hydén (2002) hänvisar till Axelrod (1986), som beskriver
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att lagstiftning kan vara en mekanism som skapar stabilitet i upprätthållandet av en
norm. Om en social norm har fått stöd i lagstiftning får den styrka exempelvis genom ett
formaliserat genomförandesystem eller genom att få respekt (rättens symbolvärde).
Hydén (2002) beskriver också normen som analysinstrument, då den innehåller
information om vad som ligger bakom en viss handling, eller hur ett visst normsystems
uppbyggnad ska uppfattas. En normanalys är användbar för att förstå hur samhällets
normer påverkar hur rättigheten (i detta fall insatsen Kontaktperson enligt LSS)
utformas och hur rättsnormerna om rättigheten påverkar samhällsaktörerna (Larsson,
2008). Normanalysen innebär att det finns möjlighet att värdera kognitiva faktorers
betydelse tillsammans med värdemässiga och känslomässiga förhållanden när man ska
försöka förstå varför människor handlar på ett visst sätt (Hydén, 2002).
Hydén (2002) konstaterar sammanfattande att det finns normer på samhällelig
makronivå som rör kollektiva intressen av olika slag. Det finns normer på mesonivå,
exempelvis i anslutning till olika organisationers inre uppbyggnad och det finns normer
på mikronivå, som gäller människors inbördes förhållanden, men också i förhållande till
de övriga nivåerna.
Normer i socialt arbete avspeglas dels i lagstiftning, dels i den politiska styrning som
utformar det praktiska sociala arbetets uppdrag, och dels i de perspektiv och varje
socialarbetare som utför uppdraget har (Svensson, 2007).
Hydén (2002) menar att det i sökandet efter en normvetenskap finns anledning att vända
sig till rättssociologiämnet för att se vad det kan ge. Rättssociologi innehåller metoder
för att beskriva och analysera den sociala verklighet vi lever i (Mathiesen, 2005).
Mathiesen (2005) ställer upp tre generella frågeställningar som bygger på tre olika
utgångspositioner i rättssociologin:
1) I vilken utsträckning, och i så fall hur, samhällsförhållanden påverkar rättsregler,
rättsliga avgöranden och rättsinstitutioner,
2) I vilken utsträckning, och i så fall hur, rättsregler, rättsliga avgöranden och
rättsinstitutioner påverkar andra samhällsförhållanden, samt
3) I vilken utsträckning det existerar en växelverkan mellan rättsregler/rättsliga
avgöranden/rättsinstitutioner och samhällsförhållanden i övrigt.
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Med ”rätt” menar Mathiesen (2005) det samlade system av formellt antagna regler i ett
samhälle, institutionerna som i sista instans har ansvar för att tillämpningen av dessa
regler, eller kontroll av, att de efterlevs, och informellt antagna regler baserade på icke
skriven lag, samt sedvanerätt som har status som en del av rättssystemet. Med de
”samhällsförhållanden” Mathiesen (2005) skriver om menas de interaktionsförhållanden
eller sociala samspel mellan människor och mellan små grupper, mellan små och stora
organisationer, och mellan omfattande sociala apparater och indelningar i samhället
(exempelvis samhällsklass och kön).
Den rättssociologiska analysen, menar Hydén (2002) börjar med handlingen/beteendet,
och fråga sig: Vilka är de normativa premisser som ligger bakom handlingen/beteendet?
Hydén (2002) beskriver att vissa normer blir till rättsregler, vilket innebär att normen i
och med detta får en förstärkning. När en norm antar formen av en rättsregel blir den
mindre flexibel.

4. Metod
4.1 Forskningsdesign
I denna uppsats genomförs en analys som rör sig mellan det Grönmo (2006) beskriver
som en kvalitativ innehållsanalys av dokument (texter, i form av rättsfall) och en
diskursanalys. Syftet med denna uppsats är att undersöka normförekomst samt att
analysera dessa normer genom att kritiskt granska rättsfall avseende LSS-insatsen
kontaktperson. Hypotesen är att det i de rättsliga tolkningarna och bedömningarna
förekommer antaganden grundade på normer om olika samhälleliga och/eller rättsliga
företeelser, exempelvis i beskrivningarna av de utredda personernas livssituation, stödoch hjälpbehov men kanske framför allt i de motiveringar kommunerna och rätten ger
till varför eller varför man inte har behov av en kontaktperson enligt LSS. Dessa
motiveringar innehåller också beskrivningar av funktionsnedsatta människors
livssituationer och stöd- och hjälpbehov utifrån de utredningar som kommunerna gjort
avseende insatser enligt Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade, LSS. I
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dessa texter antogs normer återfinnas och därför föll mitt val på studier av sådana
rättsfall.

4.1.1 Diskursanalys
Diskursanalys är en textanalysform som fokuserar på språket som bidragande till
verkligheten istället för återspegla den. Föreställningar och idéer förutsätter ett språk
som organiserar den sociala verkligheten. Språket återger alltså inte verkligheten direkt
utan bidrar snarare till att forma den, språket är en ”maskin som konstituerar den
sociala världen” (Winther Jørgensen & Phillips, 2000, s. 16). Diskursanalys handlar
mer om diskursiva relationer, språkliga uttryck, än om relationer mellan grupper
(Bergström & Boréus, 2005; Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Bergström & Boréus
(2005) beskriver olika huvudinriktningar inom diskursanalys och pekar då på Foucaults
definition av diskurs, som ”hela den praktik som frambringar en viss typ av yttranden”
(Bergström & Boréus, 2005, s. 309). Winther Jørgensen & Phillips (2000) menar att de
flesta av dagens diskursanalytiska angreppssätt stämmer in i Foucaults uppfattning om
att

diskurser

är

något

förhållandevis

regelbundet

som

sätter

gränser

för

meningsskapande, samt att sanningen är något som skapas diskursivt.

4.1.2 Textanalys
Textanalys kan beskrivas som väljandet av samt hur man förhåller sig till olika texter
och deras innehåll, för att skapa kunskap om texternas innebörder utifrån det valda
undersökningsproblemet. Kvalitativ textanalys faller inom den hermeneutiska
tolkningstraditonen och handlar alltså om att läsa, förstå och skapa mening ur
undersökningsobjektet (Widén i Fejes & Thornberg, 2009); i denna uppsats ur texter.
Bergström

&

Boréus

(2005)

beskriver

hur

texter

kan

betraktas

som

samhällsvetenskapligt intressanta. Texter relaterar på olika sätt till människor och
grupper av människor. Det är människor som skapar texterna, och det är människor som
är mottagare av texterna. Dessa texter speglar medvetna och omedvetna föreställningar
som människor i texternas tillblivelsemiljöer hyser. Texterna speglar, reproducerar eller
ifrågasätter olika företeelser, Bergström & Boréus (2005) ger här exemplet makt, och
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menar vidare att texterna i sig inte är makt. Texterna kan användas som redskap för att
synliggöra relationer mellan individer eller grupper som ligger utanför texterna.
Hellspong & Ledin (1997) menar att brukstexter, som till exempel de rättsfall som
studerats i denna uppsats, kan ha flera dolda djup och flera bottnar, som syns först när
man gör en hermeneutisk analys, en tolkning av dem. I denna uppsats är textanalysen
inspirerad av vad Bergström & Boréus (2005) benämner som idé- och ideologianalys,
eftersom syftet är att undersöka förekomst av viss typ av idéer eller normer, men även
av vad som kallas diskursanalys (beskrivning ovan). Idé- och ideologianalyser fokuserar
innebördsaspekten i en text. Innebördsaspekten, beskriver Bergström & Boréus (2005),
är den aspekt som innefattar det reflekterande författaren gör genom sin
språkanvändning för att ge sin bild av sina inre upplevelser eller av den omgivande
verkligheten. Jag utgår ifrån en textanalytisk diskursanalys, enligt beskrivningarna jag
försökt sammanfatta ovan, i enlighet med hur författarna Hellspong & Ledin (1997),
Bergström & Boréus (2005) och Winther Jørgensen & Phillips (2000) beskriver dem.

4.2 Urval och tillvägagångssätt
Jag är således intresserad av att studera och analysera de rättsfall där frågan i målet är
behovet av och rätten till insatsen kontaktperson enligt LSS, där man i bedömningarna
motiverar varför eller varför inte någon har behov av insatserna. Rättsfallen blir platsen
för den hypotetiskt normativa diskurs jag försöker analysera.
Litteratur- och artikelsökning för tidigare forskning samt litteratur kring teoretiskt
perspektiv gjordes först och främst i LIBRIS Nationell bibliotekskatalog, LIBRIS
sökfunktion Uppsök för sökning av uppsatser, SwePub, samt Universitetsbibliotekets
katalog

på

sökordskombinationerna

kontaktperson,

kontaktperson

och

LSS,

funktionshinder och kontaktperson, norm och funktionshinder, funktionshinder och
genus, normteori, normvetenskap och slutligen rättssociologi.
Sökningar i rättsdatabasen JP Socialnet gjordes under maj 2012 efter rättsfall som
gällde insatsen kontaktperson enligt Lagen om stöd och service för vissa
funktionshindrade (sökord: ”kontaktperson LSS”). Det första urvalet utgjordes av
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domar från Kammarrätt eftersom de anses vägledande för andra prövningar i samma
eller lägre instans, och då sakfrågan inte återfanns i högre instans (Högsta
Förvaltningsdomstolen). Det var i rättsdatabasen inte möjligt att ange sökkriterier för en
begränsad tidsperiod, varför jag fick fram så många som 108 domar från Kammarrätt.
Ytterligare en begränsning gjordes av mig ”manuellt” då jag när jag letade igenom
dessa 108 domar fann att många av dessa gällde andra och/eller fler sakfrågor än
specifikt och enbart rätten till kontaktperson enligt LSS, exempelvis fråga om
personkretstillhörighet eller behov av annan, samtidig insats. Av de 28 rättsfall som
kvarstod efter detta urval sorterades 12 stycken ut utifrån att dom hade tillkännagivits
mellan åren 2008-2012, för att vara så aktuella som möjligt. För att få ett fylligare
material att analysera kontaktade jag Förvaltningsrätterna i Malmö och Växjö, vilket
innebär att jag kunde läsa fler rättsfall, men från lägre instans. Urvalets första steg blev
här rättsfall där dom tillkännagivits under 2011, eftersom jag då kunde få domar som
löpte över ett helt år, från januari till december. I praktiken innebar detta att jag från
Förvaltningsrätten i Malmö fick 57 rättsfall i pdf-format skickade till mig via e-post. Jag
besökte Förvaltningsrätten i Växjö, där arkivarien förberett ett antal pärmar med domar
från 2011 åt mig att själv söka igenom. Dessvärre var detta mycket tidsödande då det
inte endast satt mål som gällde kontaktperson enligt LSS i pärmarna utan allt från LVUdomar till LPT-domar och yttranden i körkortsmål. Denna manuella sökning i pärmarna
resulterade endast i 3 rättsfall som avsåg kontaktperson enligt LSS. Urvalet i steg två
bestod av att jag på likartat sätt som i målen från Kammarrätten, manuellt fick
kontrollera sakfrågan i Förvaltningsrättsmålen så att de endast gällde kontaktperson
enligt LSS och ingen annan insats utöver denna. Detta resulterade i 22 domar som
gällde insatsen kontaktperson enligt LSS. Hade urvalet gjorts under en annan tidsperiod
skulle resultatet kunna variera i och med detta, eftersom rättspraxis ändras allt eftersom
nya domar kommer från Kammarrätt och Högsta Förvaltningsdomstolen. Ett större
urval av domar kan också tänkas påverka resultatet, då fler domstolsbedömningar tas i
beaktande. Detta i sin tur skulle kunna tänkas vara något som kan påverka reliabiliteten
i studien. Med tanke på att detta är en studie om 15 högskolepoäng på C-nivå bedömde
jag och uppsatshandledaren att ett urval av föreliggande storlek kunde vara rimligt
utifrån den tid man kan förväntas lägga på en sådan uppsats.

27

Tillvägagångssättet vid textbearbetningen bestod av att jag läste samtliga rättsfall och
strök under formuleringar jag kunde se som återkommande i många mål. När jag läste
rättsfallen sammanfattade jag samtliga av dem så att jag enklare skulle kunna skilja ut
de väsentligaste formuleringarna/citaten, de som återkom och de formuleringar jag
kunde se antydde normförekomst. Efter flera läsningar av texterna urskilde sig de teman
som redovisas i resultatavsnittet. Detta är ett försök till vad Grönmo (2006) refererar till
som en i den kvalitativa innehållsanalysen systematisering av utvalda textcitat. Risker
med detta kan tänkas vara att olika forskare med hänvisning till olika förförståelse
skulle kunna tänkas välja ut olika delar i texten, vilket i sig också kan tolkas som en
reliabilitetsfråga. Resonemang kring reliabilitet och validitet i denna studie förs även
under avsnittet ”4.4 Reliabilitet, validitet”.

4.3 Avgränsning
Studien har en rumslig avgränsning: rättsfall enligt LSS ger en bild av svenska
förhållanden eftersom LSS är en svensk lagstiftning och personerna som sökt insats
enligt LSS lever i Sverige. Undersökningen kommer alltså att vara knuten till svenska
förhållanden och det svenska rättsystemet.
Studien kommer även ha en tidsmässig avgränsning, eftersom rättsfallen som granskas
kommer att vara skrivna i nutid, och överklagade under perioden 2008 - 2012, med dom
från Förvaltningsrätt eller Kammarrätt. LSS-lagstiftningen från 1993 präglas av de
handikappolitiska strömningar och teoribildningar som lett fram till lagens tillkomst,
exempelvis det som längre fram i uppsatsen kallas ”normaliseringsprincipen”.

4.4 Reliabilitet, validitet
Reliabilitet innebär datamaterialets pålitlighet. Om undersökningens uppläggning och
datainsamlingen ger pålitliga data är reliabiliteten hög. Får man identiska data om man
använder samma undersökningsmetod vid olika insamlingar av data om samma
fenomen är detta ett uttryck för pålitligheten av datamaterialet. Grönmo (2006) menar
att detta i praktiken kan vara svårt i studier av samhälleliga fenomen då många av dessa
befinner sig i ständig förändring. Undersökningsobjekt, speciellt vid insamling av
kvalitativa data, är ofta alltför komplexa och flexibla för att datainsamlingen skall kunna
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genomföras på nytt på exakt samma sätt. Undersökningsprojektet och datainsamlingen
är vid kvalitativa studier beroende av när studien genomförs och vem som genomför
den. Grönmo (2006) beskriver att man i nyare litteratur om kvalitativ forskning istället
diskuterar om begreppet trovärdighet bör användas istället för reliabilitet.
Reliabiliteten i denna studie kan tänkas variera med vem som genomför den med tanke
på att alla har olika förförståelse. Den kan även tänkas vara avhängig när
undersökningen görs, vilket Grönmo (2006) konstaterar, och specifikt för studier som
denna: vilket rättsläge som råder för en viss given tidsperiod. Lagstiftning förändras och
rättspraxis ändras kontinuerligt allteftersom nya mål avgörs. Detta innebär att en
liknande analys vid en annan tidpunkt skulle kunna visa annorlunda, då rättspraxis
förändras beroende på nya prejudicerande domar. Analysen speglar också rättsläget.
Lagstiftning kan också komma att förändras över tid. Normer är också präglade av sin
samhälleliga och tidsmässiga kontext och varierar därmed. I och med detta kan också
LSS-handläggarnas, juristernas och nämndemännens bedömningsgrunder tänkas
variera.
I kvalitativa undersökningar handlar reliabilitet om att eliminera felkällor i största
möjliga mån och att vara noggrann i samtliga led i undersökningen. I många
textanalyser är exempelvis tolkningsaspekten en fråga om reliabilitet. Textläsningen
måste vara tillräckligt noggrann för det syfte man har för sin undersökning (Bergström
& Boréus, 2005).
Validitet är datamaterialets giltighet för de problemställningar som ska belysas. Om
undersökningsprojektet och datainsamlingen resulterar i data som är relevanta för
problemställningarna är validiteten hög. Istället för att tala om validitet i kvalitativ
forskning kan istället använda begreppet verifierbarhet, som anses mer fruktbart av
vissa (Grönmo, 2006). I kvalitativa studier handlar validitet om den undersökning man
genomför för att besvara en forskningsfråga faktiskt ger svar på den (Bergström &
Boréus, 2005). I samhällsvetenskaplig forskning är forskaren ofta inte enbart en
utomstående iakttagare, särskilt när det gäller frågor om makt, förtryck eller andra
samhälleliga fenomen. Där är forskaren med och skapar sitt studieobjekt, och den egna
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förförståelsen avgör vilka svar som finns på frågan. I en validitetsbedömning, menar
Bergström & Boréus (2005), måste därför inte bara verktygen, alltså analysmetoderna
tas i hänsyn, utan även forskarens egen historiskt och socialt präglade förförståelse.
Denna studie präglas med hög sannolikhet av att författaren arbetar som LSShandläggare. Det ställer höga krav på författaren att inte gå in i studien som handläggare
utan som forskare, och att reflektera över vad forskningsfrågorna gäller, hur läsningarna
av rättsfallen görs, et cetera och vara vaksam så att hon inte börja röra sig i de
tankebanor som hon gör i sitt förvärvsarbete. Om en forskare lär sig mer om exempelvis
den sociala kontext där undersökningen äger rum, det vill säga ökar förståelsen av sin
förförståelse, ökar även chansen till god validitet i studierna (Bergström & Boréus,
2005).

4.4.1 Källkritiska och kontextuella bedömningar
Rättsfallen som granskats har föregåtts av utredning som mynnat ut i ett beslut av en
myndighetshandläggare, vilket sedan överklagats. Utredningar av ovan nämnda typ kan
sägas beskriva den enskilda personens livssituation, livsvillkor och behov såsom den
enskilda myndighetshandläggaren tolkar dem. Ett korrekt handläggningsförfarande vid
ett avslagsbeslut förutsätter att utredningarna är kommunicerade, alltså genomlästa,
granskade och godkända av den person som utredningen avser, dennes vårdnadshavare
eller annan legal företrädare, såsom god man eller förvaltare, för att förvissas om att
uppgifterna

i

utredningen

är

korrekt

uppfattade

(Socialstyrelsen,

2010).

Myndighetshandläggarnas tolkningar av den enskilde brukarens livssituation är alltså
granskad av den enskilde själv eller av legal företrädare som förhoppningsvis är någon
som känner honom eller henne. Däremot torde det finnas skilda uppfattningar om hur
livssituation, behov och andra faktorer upplevs, beroende på vem som beskriver
dem/tolkar dem.

4.5 Etiska överväganden
Vetenskapsrådets humanistiska och samhällsvetenskapliga institution (2002) har
formulerat forskningsetiska principer som skall följas i forskning som har människor i
olika samhällen som forskningsområde:
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Informationskravet, deltagarna skall informeras om forskningens syfte och innehåll, vad
deras medverkan omfattar och att deltagandet är frivilligt.
Samtyckeskravet, innebär att deltagarna måste ge sitt samtycke till att delta och att de
när som helst har rätt att avbryta sin medverkan, utan några negativa följder.
Konfidentialitetskravet; alla personuppgifter kommer att hanteras så att inte enskilda
individer kommer att kunna identifieras vid forskningsrapporteringen och att data
kommer att förvaras på ett betryggande sätt mot obehörig insyn.
Nyttjandekravet, forskaren förbinder sig att endast använda insamlat material för
forskningsändamål.
I denna uppsats kommer alla namn i rättsfallen, som förvisso är offentliga, att ha ersatts
av initialer alternativt benämnas man eller kvinna och födelseår. Namn på platser
kommer vara avidentifierade. Konfidentialitetskravet får därmed ses vara uppfyllt.
Eftersom studien inte kommer omfatta intervjuer utan text, får samtyckeskravet anses
vara underordnat.

5. Resultat
5.1 Översikt
I de 22 rättsfall från Förvaltningsrätterna som studerats var klaganden sammanlagt elva
stycken män och elva stycken kvinnor. I sex av målen som gällde män blev domen att
klaganden hade rätt till insatsen kontaktperson (bifall) och i fem av dem hade klaganden
inte rätt till insatsen (avslag). Fyra av domarna som gällde kvinnor innebar bifall till
insats, och sju av dem innebar avslag. (Se tab. 1).
Tab. 1, Förvaltningsrätten
Kön

Bifall

Avslag

Kvinna

4

7

Man

6

5
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I de tolv rättsfallen från Kammarrätterna var sammanlagt sex stycken av klaganden
kvinnor, och sex stycken män. I fyra av de sex rättsfall där klaganden var man blev
domen avslag, det vill säga det befanns att rätt till insatsen kontaktperson inte förelåg.
Endast två män fick rätt till insatsen kontaktperson i denna instans. Siffrorna förhöll sig
exakt på samma sätt för de rättsfall där klaganden var kvinna; fyra avslag och två bifall
till insatsen kontaktperson. (Se tab. 2)

Tab. 2, Kammarrätten
Kön

Bifall

Avslag

Kvinna

2

4

Man

2

4

I de rättsfall som studerats till denna uppsats, fann jag att om den klagande varit
beviljad daglig verksamhet enligt LSS och bostad med särskild service enligt LSS
samtidigt, har detta ofta varit grund för kommunernas yrkanden om att insatsen
kontaktperson skall avslås. I något av rättsfallen hade klaganden beviljats
korttidsvistelse enligt LSS, och ansågs därmed inte löpa risk att bli socialt isolerad.
Domstolarna har, när dessa kriterier varit uppfyllda, slagit fast att den klagande inte
kunde anses vara socialt isolerad i lagens mening och/eller inte hade behov av insatsen
för att uppnå goda levnadsvillkor. Ett annat kriterium för avslag som varit uppfyllt i
vissa av rättsfallen var att klaganden (oberoende av andra kriterier) haft goda och
regelbundna anhörigkontakter och/eller ett befintligt socialt nätverk. En formulering
som återkommer i samband med ovan nämnda kriterier är ”har ej behov av insatsen för
att tillförsäkras goda levnadsvillkor”, i enlighet med 7 § LSS.
I LSS-propositionen 1992/93:159, som ofta citeras i rättsfallen, konstateras att:
Människor med funktionshinder bor också ensamma i mycket större utsträckning än andra. Många
saknar gemenskapen med andra människor i arbetslivet och i fritidssammanhang

Denna text citeras, både av kommunerna och av domstolarna, i de flesta av rättsfallen,
både de fall där överklagandet bifalles och där det avslås. Detta skulle kunna vara en
formulering som ger stöd för tolkningen, och den återkommande formuleringen att om
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man redan beviljats daglig verksamhet enligt 9 § 10. LSS och/eller bostad med särskild
service för vuxna enligt 9 § 9. LSS eller korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt
9 § 6. LSS, så kan detta vara tillräckligt för att tillförsäkras de goda levnadsvillkor som
LSS-lagstiftningen föreskriver, utan insatsen kontaktperson enligt 9 § 4. LSS.
I flera av rättsfallen, speciellt de som gäller personer mellan 14 år och upp till ca 30 års
ålder, citeras ofta specialmotiveringen till 7 § LSS i prop. 1992/93:159. Där anges att:
De förutsättningar som skall föreligga för att den enskilde skall beviljas insats enligt 9 § 1-9 är att
den enskilde behöver sådan insats i sin livsföring och att behovet inte tillgodoses på något annat
sätt. Vid bedömningen om den enskilde har behov av insatsen i sin livsföring, måste jämförelse
göras med den livsföring som kan anses normal för personer i samma ålder.

I nära 20 % av rättsfallen har expertutlåtanden från läkare och psykologer inhämtats. I
ett av rättsfallen skriver dessutom rätten att ”inget aktuellt läkarutlåtande har företetts i
målet”, vilket tyder på att rätten här anser att dessa utlåtanden har vikt vid bedömningen
av rättens bedömning.
Särskilt utmärker sig två av rättsfallen där två olika expertutlåtanden som är normativa
till sin natur; det ena ett läkarutlåtande, det andra ett psykologutlåtande, som båda
beaktats vid rättens bedömning. Psykologutlåtandet i det ena rättsfallet karaktäriseras av
att psykologen menar att ”utvecklingsstörda behöver få umgås med ’normala’ personer”
och att insatsen kontaktperson härmed borde beviljas. I läkarutlåtandet i det andra
rättsfallet framförs medicinska skäl till varför insatsen borde beviljas: ”Av medicinska
skäl är det väsentligt att bryta den inaktivering som ett gruppboende innebär.” I dessa
båda rättsfall, där experter uttalat sig, innebar domen att den enskilde slutligen
beviljades kontaktperson enligt LSS.

5.2 Analys
Normvetenskap gör det möjligt att kartlägga förekomsten av normer och deras olika
funktioner och samband. Rättsregler beskrivs som en kategori av normer (Hydén,
2002). En normanalys är användbar för att förstå hur samhällets normer påverkar hur
rättigheten (i detta fall insatsen kontaktperson enligt LSS) utformas och hur
rättsnormerna om rättigheten påverkar samhällsaktörerna (Larsson, 2008). Normen kan,
enligt Hydén (2002), uppfattas antingen som ett uttryck för det normala eller
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accepterade beteendet. Detta synsätt innebär att normen är något man mäter
normaliteten med. Den kan också ses som en handlingsanvisning i hur man bör handla
(Hydén, 2002). Den rättssociologiska analysen, menar Hydén (2002) börjar med
handlingen/beteendet, och frågar sig: Vilka är de normativa premisser som ligger
bakom handlingen/beteendet? Hydén (2002) beskriver även att vissa normer blir till
rättsregler, vilket innebär att normen i och med detta får en förstärkning. När en norm
antar formen av en rättsregel blir den mindre flexibel.
I rättsfallen förekom ett antal återkommande teman i domstolarnas och kommunernas
bedömningar. Tre av dessa teman går att koppla direkt till LSS-propositionens och LSSlagens text, vilka bygger på normaliseringsprincipen. Dessa teman är social isolering,
goda levnadsvillkor och normal livsföring. Det resonerande som domstolarna gör med
utgångspunkt i dessa ”normaliseringsteman” präglar alltså både bedömningar och de
textdelar från propositionen och lagtexten som hänvisas till i denna studie. Detta tyder
på att samhälleliga normer, via normaliseringsprincipen - som är ett exempel på en hel
princip med uttryck för det ”normala” (se kap. 2.3 i denna studie för utförlig
beskrivning av dessa olika företeelser där epitetet ”normal” sätts framför) - har påverkat
och format rättsregeln LSS. Detta kan återknytas till det Mathiesen (2005) beskriver
som

en

av

tre utgångspunkter i

rättssociologi,

nämligen

den

punkt

där

samhällsförhållanden påverkat en rättsregel, i detta fall LSS. Vidare skulle man kunna
se det som att dessa specificerade företeelser i normaliseringsprincipen (se kap. 2.3 i
denna studie) är de önskade samhällsförhållandena/det önskade beteendet hos
medborgarna (Hydén, 2002).
De tre övriga temana indikerar andra normer; expertutlåtandetemat indikerar att det
finns en samhällelig konstruktion som gör att läkare och psykologer har en auktoritet i
att uttala sig om saker, som andra inte har. Tema 6, genus, indikerar att det i ett rättsfall
skymtade fram genusnormer, och i tema 4, familj/anhöriga, indikeras att det finns
normala/accepterade beteenden ifråga om hur man ”ska” eller förväntas umgås med sina
anhöriga, och hur man inte förväntas göra det. Dessa normer pekar på att kommuner
och samhälleligt ”legitima auktoriteter” som medicinska experter som samhällsaktörer
påverkar rättigheten kontaktperson enligt LSS.
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5.2.1 Tema 1 – Social isolering
Kommunerna och domstolarna tar, i enlighet med LSS-lagstiftningen och dess
proposition, ställning till om och även i vilken grad den klagande bedöms vara socialt
isolerad. I domarna i målen, förekommer ofta formuleringen ”kan inte anses vara så
isolerad att NN behöver en kontaktperson för att vara tillförsäkrad goda levnadsvillkor”,
eller också att det var denna isolering som förelåg och då motiverade bifall till insatsen
kontaktperson enligt LSS 9 § 4. Den ovan nämnda återkommande meningen, som
grundar sig i LSS-propositionens formuleringar, pekar på en norm om vad det innebär
att vara socialt isolerad, och vad det innebär att inte vara det, och detta skulle man
kunna se som en handlingsanvisning och/eller som ett uttryck för det ”normala”
beteendet, enligt Hydéns (2002) definition för en typ av norm. Bedömningarna som
domstolarna och kommunerna gör i de fall där den enskilde är beviljad daglig
verksamhet samtidigt som bostad med särskild service är att den enskilde inte är
berättigad till kontaktperson eftersom den med de redan beviljade insatserna är
tillförsäkrad goda levnadsvillkor. Endast i ett fåtal fall frångår de denna linje, som kan
tolkas som närmast schablonartad. I ett av rättsfallen resonerar Förvaltningsrätten i sin
bedömning kring att domstolarna i praxis varit restriktiva med att bifalla insatsen
kontaktperson då den enskilde varit beviljad daglig verksamhet och bostad med särskild
service, men att det i lag inte föreligger något hinder. En konsekvens av denna
bedömning blir ur ett normvetenskapligt perspektiv att domstolarna härmed skapar en
norm om att ett behov av social kontakt tillgodoses av grannar och arbetskamrater och
att det härmed kan anses normalt. I alla rättsfallen resonerar domstolarna kring de
individuella förutsättningar som föreligger, kontakt med anhöriga och andra faktorer
som skall kunna inverka på domslutet, men dock blir bedömningarna ofta präglade av
de redan beviljade insatserna enligt LSS.

5.2.2 Tema 2 – Goda levnadsvillkor
Både kommunerna och domstolarna gör bedömningar av huruvida den enskilde är
tillförsäkrad goda levnadsvillkor eller om det behövs en kontaktperson för att den
enskilde skall vara tillförsäkrad goda levnadsvillkor. Den återkommande formuleringen
i rättsfallen är här det som i LSS-lagstiftningen beskrivs enligt § 7, samma lag (se
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nedan), enligt vilken den enskilde redan bedöms vara tillförsäkrad ”goda
levnadsvillkor”
Den enskilde skall genom insatserna tillförsäkras goda levnadsvillkor. Insatserna skall vara
varaktiga och samordnade. De skall anpassas till mottagarens individuella behov samt utformas
så att de är lätt tillgängliga för de personer som behöver dem och stärker deras förmåga att leva
ett självständigt liv. Lag (2005:125)

En bedömning av ”goda levnadsvillkor” är beroende av en jämförelse med något annat,
en dikotomi god/ond eller snarare i detta fall icke-god, eller inte-tillräckligt-god. Denna
jämförelse tyder också på en norm om vad de goda levnadsvillkoren är, vilket kan
tolkas inte bara som en måttstock för vad som är ”normalt gott”, men även som en
handlingsanvisning – ”lever du såhär är det ’gott’”. Bedömningen är också beroende av
bedömarens kontext så som samhälleliga, ekonomiska och kulturella faktorer, egna
erfarenheter, värderingar och förväntningar. Vad som är gott, vad som är goda
levnadsvillkor, borde alltså i högsta grad kunna sägas vara subjektivt, och även
normativt och kulturbetingat.

5.2.3 Tema 3 – Expertutlåtanden
I sammanlagt sex av rättsfallen uttalar sig medicinskt sakkunniga experter, läkare och
psykologer, både om de klagandes diagnoser och funktionsnedsättningar, men även om
deras behov av insatsen kontaktperson. Uttalandena som görs kring behoven är inte
annorlunda än de yrkanden som de enskilda eller deras företrädare gör, eller än de som
kommunerna gör.
I ett av läkarutlåtandena beskrivs bland annat att ”gruppboende innebär inaktivering”. I
ett annat utlåtande, av en psykolog, beskrivs att ”utvecklingsstörda behöver umgås med
’normala’ personer”. Uttalandena antyder här normativa antaganden om hur det är att bo
i en gruppbostad (”inaktiverande”) samt att det finns något/någon som är ”normal” i
förhållande till någon som har en utvecklingsstörningsdiagnos, där det senare kan tolkas
som en sådan måttstock för det normala enligt Hydén, 2002.
I ett av rättsfallen, där domen innebär ett avslag för den enskilde, står i domskälen att
anledningen till domen är att social isolering inte föreligger, och att något aktuellt
läkarintyg som stöder den klagandes yrkande inte företetts i målet. Det kan tolkas som
att domstolen efterfrågar ett läkarintyg, vilket i sin tur indikerar att domstolen hade
kunnat tänka sig att döma annorlunda om en läkare hade uttalat sig om behovet.
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Dessa utlåtanden blir i alla förekommande fall utom ett, det som avgör rättfallets
utgång, oaktat de fakta att den enskilde är beviljad andra LSS-insatser, som i andra fall
sägs innehålla de funktioner en kontaktperson har, och oaktat att den enskilde har
anhörigkontakter, vilket i andra rättsfall (utan expertutlåtanden) inneburit ett konstaterat
icke-behov av insatsen. För att återknyta detta till den rättssociologiska utgångsposition
som Mathiesen (2005) ställer upp som nr. 1, dvs. i vilken utsträckning, och i så fall hur,
samhällsförhållanden påverkar rättsregler, rättsliga avgöranden och rättsinstitutioner,
kan man göra tolkningen att det finns en samhällelig norm som ger experter, som i detta
rättsfall, stor vikt utifrån att de har en verkar ha en auktoritet som medicinskt
sakkunniga, vilket får en direkt påverkan på rättens beslut i de rättsfall som studerats.
Detta tolkar jag som en sådan normativ premiss som bakomliggande ett beteende, vilket
Hydén (2002) beskriver, för det ”beteende” domstolarna visar, då de lägger denna stora
vikt vid expertuttalandena i domskälen. Förvaltningsrätten skriver i en av domarna klart
och tydligt att den inte ser anledning att ifrågasätta läkares bedömning [av behovet av
kontaktperson]. De enskildas bedömningar och kommunernas bedömningar går,
underförstått, dock att ifrågasätta. Härmed kan man tolka det som att rätten, sett ur en
normvetenskaplig synvinkel, baserar domen på normativa utsagor (expertutlåtandena)
som blir måttstock för funktionshindrades behov. Det normativa i experternas utsagor är
också värt att noteras utifrån att det just i utsagorna pekas på att det finns någon (något)
som är normal(t), och därmed också något (någon) som är avvikande. Även detta en
indikerar en måttstock för något som verkar vara det ”normala” (norm).
Det är intressant att det går att tolka domstolarnas handlande när expertutlåtande
inhämtats, att dessa utlåtanden förefaller få en objektiv prägel inför domstolarna, de blir
”rentvättade” från det normativa, eftersom det är just experter som uttalar sig om de
enskildas behov.

5.3.4 Tema 4 – Familj/anhöriga
I vissa fall bedöms anhörigkontakter vara tillräckligt för att den enskilde inte ska anses
socialt isolerad och därmed inte beviljas kontaktperson enligt LSS, i andra fall behöver
de kompletteras, och det är inte alltid möjligt att utläsa varför vissa är tillräckliga, andra
inte. Domstolarna och kommunerna sätter ned foten i och med att de gör bedömningar
av vad som är ”tillräcklig” social kontakt för att vara socialt isolerad eller inte, vilket
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kan tolkas som ett tecken på den måttstock för det ”normala”, som Hydéns (2002) teori
ger tolkningsutrymme för.
I ett av fallen, som gäller en 32-årig man, som önskar kontaktperson för att ha någon att
komma hem till under storhelger på grund av att han saknar anhöriga, uttalar
kommunen att ”det vid den åldern inte finns någon självklarhet i att besöka och
övernatta hos sina föräldrar”. Också detta kan tolkas som ett uttryck för det
normala/accepterade beteendet, eller som en måttstock för det ”normala” vilket alltså
innebär att det kan tolkas som att det i detta uttalande föreligger en norm, enligt Hydéns
(2002) definition.
I ett av rättsfallen framgår att en kvinna av rätten beviljats kontaktperson bland annat på
grund av hon blivit isolerad sedan hon genomgått en krisreaktion då hon dels separerat
och dels då hennes barn blivit familjehemsplacerade av socialtjänsten. Det är i detta
enda rättsfall jag kunde hitta något om föräldraskap och förändrade förhållanden i
vårdnaden om ett barn som grund för yrkande om kontaktperson. Detta yrkande var ett
av de som dessutom styrktes av ett läkarutlåtande, vilket också ledde till att rätten biföll
överklagandet.
Domstolarna tar i rättsfallen ställning till vilken typ av kontakter den enskilde har
(anhöriga, partners, vänner/kompisar), vilken ”kvalitet” kontakterna har (god eller
mindre god), samt omfattning av kontakterna. Det förefaller här föreligga ett slags
normativt förhållande vad gäller social isolering i rättsfallen, utifrån Hydéns (2002)
beskrivning av norm som det normala och accepterade beteendet.

5.2.5 Tema 5 – Normal livsföring
I flera av rättsfallen, speciellt de som gäller personer mellan 14 år och upp till ca 30 års
ålder, citeras ofta specialmotiveringen till 7 § LSS i prop. 1992/93:159. Där anges att:
De förutsättningar som skall föreligga för att den enskilde skall beviljas insats enligt 9 § 1-9 är att
den enskilde behöver sådan insats i sin livsföring och att behovet inte tillgodoses på något annat
sätt. Vid bedömningen om den enskilde har behov av insatsen i sin livsföring, måste jämförelse
göras med den livsföring som kan anses normal för personer i samma ålder.

Till sin formulering är detta en synbart normativ utsaga, som innehåller ordet ”normal”
ifråga om livsföring, och som alltså implicerar att det skulle finnas ett sätt att leva som
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är normalt (därmed finns det också sätt som är onormala). Detta är också en indikation
på normförekomst om man ser detta som en handlingsanvisning (Hydén, 2002). Yngre
personer i rättsfallen förefaller oftare anses ha behov av att umgås med andra utanför
familjen. I ett av rättsfallen konstateras:
Det är normalt för personer i samma ålder [som NN] att ha en kamrat utanför den närmaste kretsen
som man träffar någon/några ggr/mån för att umgås med.

Domstolen uttalar sig alltså om, och tar ställning till, att det är normalt att ha en kamrat
utanför den närmaste kretsen, vilket är en tydlig indikator på en norm som måttstock för
det ”normala” och accepterade beteendet. Här tar rätten också ställning till vilken
omfattning som är normal för en yngre person, i det här fallet en 22-åring, att träffa
någon att umgås med. Det anges alltså både en handlingsanvisning till normalt socialt
umgänge, vilket också Hydén (2002) beskriver normer som, och dessutom en måttstock
för en omfattning av det accepterade beteendet.

5.3.6 Tema 6 - Genus
Det gick inte att hitta någon egentlig skillnad i antalet bifall och avslag i domarna
utifrån om den klagande var kvinna eller man. Däremot framkom i ett av rättsfallen att
den (manlige) klagande yrkar på att han har behov av att kunna umgås med en ”frisk
mentalt begåvad manlig person med vilken han kan göra ’egna’ aktiviteter” och vidare
att han ”behöver få möjlighet att ha en ’grabbkontakt’” då personalgruppen enbart
består av kvinnor med någon manlig vikarie som jobbar emellanåt. Detta pekar på att
det finns en uppfattning om att en kontakt män emellan erbjuder något som kvinnlig
personal inte erbjuder. Det i sin tur antyder att det finns normer kring vad som förväntas
att män gör och vad kvinnor gör, eller vad som är normalt att kvinnor och män gör,
vilket normvetenskapligt formulerat är en handlingsanvisning och en måttstock för
”normalt” manligt respektive kvinnligt beteende. Rätten tar dock inte upp denna aspekt i
sitt domskäl, åtminstone inte uttalat. Det som avgör målet är istället att det finns ett
läkarintyg som stöder yrkandet. Inget liknande resonemang kunde hittas i fallen där
klagande var en kvinna. Några fler direkta tecken på genusnormer kunde inte hittas i de
rättsfall som studerats.
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6. Diskussion
6.1 Resultatdiskussion
De teman som presenterats under resultat kan alltså sägas peka på normförekomst i
rättsfallen, eftersom de dels har formen av handlingsanvisningar (jfr Hydén, 2002) och
påverkar rättigheten, (dvs. insatsen kontaktperson) direkt i rättsutövningen. Rätten
uttalar sig alltså om:
-

Vilken typ av kontakter som anses vara tillräckliga sociala kontakter,

-

Vilken omfattning av aktiviteter med andra som anses vara tillräcklig,

-

Vilken ålder som är ”normal” för att umgås med andra i samma ålder,

-

Vad som är tillräckligt för att tillförsäkras ”goda” levnadsvillkor, samt

-

Att när experter som läkare och psykologer uttalar sig om behov så finns ingen
anledning att ifrågasätta detta.

Genom att uttala sig om dessa saker bidrar domstolarna dels till att tillskapa och dels till
att upprätthålla normer om de nämnda företeelserna ovan. Rätten tar inte öppet ställning
till om genus spelar roll i det rättsfall där den enskilde åberopar detta som ett
”argument” för att bli beviljad kontaktperson. Rätten går istället på det expertutlåtande
som - normativt - tar ställning till gruppboendets utformning och den påstådda risk för
inaktivering på ett sådant boende vilket experten/läkaren hänvisar till.
När har man rätt till en kontaktperson enligt LSS? Domstolarna redovisar de
individuella förutsättningarna för varje klagande utifrån de utredningar kommunerna
gjort, och utifrån det de klagande framför i sina yrkanden och yttranden. Något, som
kan tolkas som schablonmässigt eller åtminstone enhetligt i bedömningarna är att man oftast - anses tillförsäkrad tillräckligt goda levnadsvillkor om man bor i gruppbostad
och/eller är beviljad daglig verksamhet och därför får avslag. En del som har dessa båda
kriterier uppfyllda får insats kontaktperson ändå, på grund av de individuella
förhållanden som framkommer. Ett kriterium domstolarna också tar i beaktande är om
anhörigkontakter saknas eller behöver kompletteras. Detta kan tolkas som att
bedömningarna grundar sig på normativa antaganden hos domstolarna om hur det är att
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vara socialt isolerad, att bo i ett gruppboende, att ha en daglig verksamhet (exempelvis
verkar det som om den allmänna tolkningen hos domstolarna är att arbetstagaren på
daglig verksamhet träffar många människor och får sina behov av social kontakt
tillgodosedda härigenom), samt vad det innebär att ha eller att inte ha anhöriga (med
vilka kontakten borde kunna sägas ser mycket olika ut individuellt). Domstolarnas
bedömningar får härmed karaktär av att vara handlingsanvisningar enligt Hydéns (2002)
definition.
Normerna i rättsfallen kan också tänkas komma ifrån de domare och kommunala
tjänstemän som också befinner sig i kontexter där normer finns, och som dessa personer
internaliserat. Därmed blir dessa bedömningar som gjorts av ovanstående personer, om
än inte handlingsanvisningar, så åtminstone något som påverkar deras tankar kring
behov och rätt, vad som är exempelvis social isolering et cetera och härmed alltså en
norm.
När en norm antar formen av en rättsregel blir den mindre flexibel, vilket Hydén (2002)
konstaterat. Därför har de normativa antagandena i normaliseringsprincipen i och med
LSS-lagens starka anknytning därtill blivit cementerade. Det finns uppenbara risker med
detta, då normer inte behöver vara av godo. Snäva normer bidrar till minskat
handlingsutrymme och internalisering av sådana normer bidrar till ofrihet och låg
acceptans för olikhet.

6.2 Avslutande diskussion
Det som slår mig är att domstolarna, till synes mycket tydligt lutar sig mot uttalat
normativa utsagor från medicinskt sakkunniga som yttrat sig i rättsfallen. Vad är det
som gör att ett uttalande från en medicinskt sakkunnig väger tyngre i fråga om ett
uttryckt behov, jämfört med om det är en tjänsteman från en kommun som uttalar sig?
Kan det vara så att det ligger en norm bakom, en föreställning om vad det innebär att
vara läkare/psykolog och vad det innebär att vara kommunal utredare? Det kan både ses
som ett juridiskt och demokratiskt problem att domstolarna dömer olika beroende på om
den enskilde har en medicinsk expert som talar för sina behov. Personer som tillhör LSS
personkretsar tillhör på många sätt redan utsatta grupper, som i och med dessa
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domstolsbedömningar utsätts för ett slags juridiskt godtycke, baserat på normativa
uttalanden från professionella som egentligen inte har som arbetsuppgift att bedöma de
enskildas behov av LSS-insatser. Den arbetsuppgiften åligger snarare kommunernas
LSS-handläggare.
De normativa uttalanden som både domstolarna och kommunerna gör, och de normativa
grundteser som finns i LSS, väcker alla frågor som: Vad menas egentligen med
normalt? Vem jämför man med? En ”funktionsfullkomlig” individ likt GarlandThompsons ”The Normate” (“normaten”)?
Man skulle kunna tolka rättsfallens domar såhär: Personer som beviljats gruppbostad
och daglig verksamhet verkar ha förväntningar på sig att ingå i det sociala sammanhang
som dessa insatser innebär. Vad gäller insatsen bostad med särskild service enligt LSS,
kan man göra jämförelsen med personer, som inte bor tillsammans med andra som inte
är anhöriga eller släkt. För dessa personer skulle jämförelsen innebära att de skulle
umgås med sina grannar (personal utelämnat). Tittar på man på insatsen daglig
verksamhet enligt LSS och gör en jämförelse med personer som arbetar på den reguljära
arbetsmarknaden skulle detta innebära att dessa personer, förutom med sina grannar (i
enlighet med domstolarnas bedömning), umgås med sina kollegor/arbetskamrater.
Är normen sådan i Sverige, att ”normaten” umgås med sina grannar och arbetskamrater
(och eventuella anhöriga) på sin fritid och anser detta vara ett tillfredsställande socialt
nätverk? Det är givetvis en fråga med subjektiva svar. Det verkar här som om personer
som bor i gruppboende är så att säga hänvisade till sina grannar och arbetskamrater som
umgänge, som tillräckligt gott umgänge för goda levnadsvillkor, vilket förstås också
måste vara mycket svårt att över huvud taget uttala sig om utan att vara normativ.
Normen blir, som en konsekvens av domstolarnas bedömning, då att personer med
funktionshinder som bor i gruppbostad och vistas på daglig verksamhet dagtid ska
umgås med sina grannar och kollegor även på sin fritid. Här framkommer det som
Grönvik och Söder (2008) konstaterar, att funktionshinderforskningen inte har någon
tydlig jämförelse, vilket t.ex. forskning om feminism har, som har en tydlig motpart i
patriarkatet. Vågar jag drista mig till att utgå från mig själv, kan jag dra följande
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slutsats: De flesta av de personer jag umgås med på min fritid innefattas varken i
kategorin granne eller i kategorin arbetskamrat. Att vara hänvisad till grannar och
arbetskamrater som sitt privata, sociala umgänge förefaller inte vara i linje med ett,
visserligen normativt, normaliseringsperspektiv. Läsningarna av rättsfallen kan tolkas så
att rätten menar dessa båda, ovan nämnda förutsättningar innebär att den enskilde ”inte
kan anses vara socialt isolerad”
Under rubriken ”tidigare forskning”, där begreppet normalisering beskrivs, kan man
vid en jämförelse se att denna princip är en av de principer på vilken LSSlagstiftningen vilar, vilket även konstateras av Tideman (2000):
Graden av normalisering kan bedömas om man undersöker levnadsvillkoren för personer med
funktionshinder och ställa dem i relation till befolkningsgenomsnittets levnadsvillkor.
Normalisering, kan sägas ha uppnåtts då personer med funktionshinder har fått en levnadsnivå som
är likvärdig de andra medborgarnas. (s. 15, denna uppsats).

Jag funderar över vilka dessa ”andra medborgare” är, och hur det är möjligt att relatera
två

så

stora,

heterogena

grupper:

personer

med

funktionshinder

och

befolkningsgenomsnittet. Jag ställer mig frågande till vad befolkningsgenomsnittet
representerar, är detta personer utan funktionsnedsättning? Inom dessa grupper finns en
sådan outsinlig mängd andra kategorier som inverkar på levnadsvillkor, såsom
kön/genus,

klass/socioekonomiska

faktorer

och

etnicitet.

Rimligtvis

borde

undersökningar av ovan nämnda typ vara svåra att generalisera, eftersom det är så
mycket som döljs om man inte beaktar att alla människor tillhör så många olika
levnadsvillkorsbetingande grupperingar och kategorier. Att enbart se till om man är
funktionshindrad eller ”normalfungerande” borde inte ge en tillfredsställande eller
komplett analys av levnadsvillkor.
Jag själv har också svårt att förhålla mig annorlunda när jag tänker funktionshinder/icke
funktionshinder, även om jag inte kan precisera vem eller vad det är jag egentligen
jämför med. Är det en ”normat”, i betydelsen som Rose-Marie Garland-Thompson
menar? Är det mig själv eller personer i min omgivning jag jämför med? Jag får
förvisso inte heller någon kontaktperson. Att använda sig själv på detta sätt skulle kunna
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tolkas som att man själv är funktionsfullkomlig, och så är förstås inte fallet. Alla
människor, eller åtminstone de allra flesta, har i någon situation, i något skede av livet
behov av andra människor eller hjälpmedel för att få sin vardag fungera.
LSS-lagstiftningen kan alltså, utifrån ovanstående slutsatser, i sig tolkas som normativ,
då den baserar sig bland annat på en normativ grundidé i normaliseringsprincipen. Detta
innebär att även insatserna blir normativa och får konsekvensen att de som nyttjar
insatserna förväntas ha som mål att uppnå dessa normativa, ”normaliserande” mål med
insatserna, ”att leva som andra”. Eftersom LSS-lagstiftningen är normativ, blir även
tolkningarna i rätten av den sådan, eftersom den har ”normaliserande” syften.
Läsningarna av rättsfallen visar på normförekomst i de utsagor som görs av domstolarna
själva, det som uttalas från brukarna (och deras företrädare) och från de sakkunniga
experter (i aktuella rättsfall läkare och psykolog) som styrker diagnoser och behov hos
den klagande.

6.2.1 Anstaltssystemet kontra normaliseringsprincipen
Jämfört med anstaltssystemet, eller de institutioner som sedermera avvecklades under
1980- och 1990-talen, då stöd och service överfördes från landstingen till kommunerna
(Tideman, 2000) lever personer med funktionsnedsättningar som exempelvis
utvecklingsstörning idag mer likt personer utan en utvecklingsstörning. Därmed kan
man säga att de är mer normaliserade nu, jämfört med den segregering och
särbehandling som rådde innan avinstitutionaliseringen. Men förutsättningarna är ännu
idag inte desamma för utvecklingsstörda som tillhör LSS personkrets som för personer
som inte tillhör LSS personkrets, till exempel: i och med LSS-insatser som bostad med
särskild service är dessa personer inte ute på den öppna bostadsmarknaden. Daglig
verksamhet enligt LSS är inte en del av den öppna arbetsmarknaden. I och med detta är
personer inom LSS personkrets med ovan insatser beviljade förvisso normaliserade
enligt Tidemans (2000) och Nirjes (2003) definitioner, men de står ändå utanför det
samhälle

som

inkluderar

de

som

inte

tillhör

personkretsen.

Syftet

med

normaliseringsprincipen borde egentligen, för att alla skall kunna delta i samhället på
lika villkor, endast vara ett steg på vägen mot ett samhälle som accepterar och värderar
alla.
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6.2.2 Varför normalisering?
I vilken grad är normalisering önskvärd och möjlig? Normaliseringen syftar till att
funktionshindrade ska leva mer likt andra. I vårt samhälle som präglas av postmoderna
strömningar med allt vad det innebär av mångkulturalism, individualism och
globalisering, ställs allt högre krav på individen. Människor förväntas idag förverkliga
sig själva genom individuella projekt, och att skapa och omskapa sina egna identiteter.
Tilltron till religion har försvagats och de roller som var tydligare på exempelvis 60talet har inte längre samma vikt och betydelse. Kraven på formell kompetens och
utbildning, skriftspråk och datakunnighet är högre nu jämfört med för 50 år sedan. I ett
postmodernt samhälle blir normaliseringstanken avlägsen eftersom att leva likt andra är
idag ställer högre krav på individen än det gjorde på 50- och 60-talet, då rollerna i
samhället och även i familjen var tydligare och mer utpräglade. Samhället idag gör det
problematiskt att hitta det ”normala”, att upprätthålla idén om den ”normala”
medborgaren. Enigheten om vad som är normalt är inte längre lika stor. Dessutom ställs
det idag större krav på individen att göra egna val. Valmöjligheter finns inte på samma
sätt för många funktionshindrade då de är hänvisade till andra arbeten än de på den
öppna arbetsmarknaden, vilket i sin tur leder till att de i högre utsträckning har sin
inkomst via socialförsäkringar (exempelvis aktivitetsersättning, sjukersätting), vilket
generellt kan antas vara en lägre inkomst än för en person med lön. Lägre inkomst
bidrar i sin tur till en mindre förmåga till konsumtion, som är en stor del av det
identitetsskapande och självförverkligande som människor idag ägnar sig åt. Huruvida
konsumtion verkligen är självförverkligande och handlingsutrymme eller om de är
illusioner om detta, är emellertid en annan diskussion som inte kommer utvecklas här.
Många funktionshindrade är också, på grund av särskilda behov, hänvisade till andra
bostäder än de som finns på den öppna bostadsmarknaden, och även, som denna studie
pekar på, också andra typer av sociala kontakter än personer utan funktionshinder.

6.2.3 Förslag till framtida forskning
Intressant för vidare forskning vore att synliggöra normer i annan sociallagstiftning,
exempelvis vilka normer som döljer sig i det domstolar dömer om i andra mål, och inte
minst i civilrätt, normer som kanske speglat ett samhälle som i mångt och mycket
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förändrats sedan lagens tillkomst. Normer behöver synliggöras för att kunna diskuteras
och för att vara möjliga att förändra.
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